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Voorgeka uwde overwi n n i ng
Voor  de l ra l<-oor log s imuleerde het  Amer ikaanse leger  ta l r i jke  scenar io 's .

Een  goede  t ra in ing -zo lang  de  ' b lauwen '  he t  maar  zouden  w innen  van  de  ' roden '

e vijand vecht anders dan wij
hebben geoefend. Voertui-
gen met 5o-mm-geweren lei-
den een aanval, dagen tanks
uit." Opvallende woorden
vorige week uit de mond van

luitenant-generaal William Wallace, een
Amerikaanse officierin lrak. Hij om-
schreef de Iraakse guerrilla-
stijl als 'bizar'.De dag daar-
na was brigadier-generaal

|ohn Kelley nog openharti-
ger. "De Iraakse vastbera-
denheid is een verrassing voor
ons. Wij hadden gehoopt op een snelle
opmars waarbij iedereen langs de weg met
vlaggen zou wapperen." Generaal Meyers
beet tijdens zijn persconferentie van zich
af. "Geen enkel plan, hoe perfect ook, over-
leeft de eerste slag met de vijand. Ons plan
is wel degelijk goed, wordt uitgevoerd en
ligt op schema." Het ontging niemand dat
de generaal en zijn officieren op het slag-
veld sterk uiteenlopende verslagen van de
gang van zaken in Irak boden.

Toch hadden Kelley en Wallace ongelijk.
Onberekenbare militie-eenheden hadden
wel degelijk een cruciale rol gespeeld in de
omvangrijke oorlogssimulatie die aan de
invasie van Irak was voorafgegaan. Maar
de meest verwoestende tactieken van deze
milities waren daarbij genegeerd.

Na twee jaar voorbereiding ging eind juli
vorig jaar 'Millennium Challenge oz' van
start. Een drie weken durende oorlogssi
mulatie die z5o miljoen dollarkostte. Tij-
dens een simulatie speelthet Pentagon een
oorlogsspel tussen 'rode' troepen (de vij-
and) en'blauwe' troepen (de VS). Ditmaal
betrofhet scenario een oorlog in het jaar
2oo7, tegen een fictiefland in de Perzische
Golf, onderdrukt door een megalomane
dictator. Bijna r4.ooo militairen waren bij
het'spel' betrokken. Men wilde een nieu-
we oorlogsstrategie testen: minder geba-
seerd op overweldigende militaire macht
en meer op snelheid, flexibiliteit, precisie-
wapens en co<irdinatie.

Officieel was'Millennium Challenge'
een groot succes. Maar een gelekte e-mail

aan de Army Times, een onafhankelijk
weekblad met meer dan honderdduizend
lezers, wierp een ander licht op de oefe-
ning. Paulvan Riper, een afgezwaaide
luitenant-generaal, uitte in de e-mail zijn
frustraties over de conclusies die uit deze
fictieve oorlog waren getrokken. Van Riper
was tiidens de simulatie een van de bevel-

hebbers van de 'rode' troeoen. "In

plaats van een wij spel voor beide
kanten (-) was het eenvoorge-
kauwde simulatie waarbij vooraf

was besloten dat'blauw' moesr
winnen," klaagde Van Riper. Volgens

hemwas het onverantwoord om Ameri-
kaanse troepen in toekomstige strijdtone-
len in te zetten op basis van de gekleurde
conclusies van deze exercitie.

Negen woestijnachtige locaties in Califor-
ni€ en Nevada hadden deze keer het podi-
um van de simulatie gevormd. Zo moest
de 8znd Airbome Division een vliegveld in
de Mojave-woestijn veroveren, zodat mate-
rieel kon worden ingevlogen.

Robert Oakley, een voormalige ambassa-
deur, had de civiele leiding over de 'rode'

troepen. Hij liet de Army Times weten dat
Van Riper de 'blauwe' troepen vanaf dag
66n te slim afwas geweest. Zo had hij koe-
riers op motoren ingezet, waardoor de ge-
avanceerde afluisterapparatuur van'blauw'
nutteloos werd. Ook gebruikte Van Riper
luidsprekers op de moskee€n om nadere
orders te verspreiden. Op het moment dat
de 'blauwe'vloot de Perzische Golfbinnen-
stoomde, kwamen'rode' zelfmoordcom-
mando s in speedbootjes envliegtuigies in
actie. "Al snel was een groot deel van de
Amerikaanse vloot op de zeebodem be-
land," aldus Oakley in de Army Times.

Deze wending bleek niet in het script van
het Pentagon te staan. De simulatie werd
stopgezet, waarna de'blauwe' armada
weer drijvend werd gemaakt. Spelbreker
Van Riper werd bij de herstart door het
Pentagon geinstrueerd bepaalde zetten uit
zijn hoofcl te laten. "Miin bevelen werden
soms simpelweg niet uitgevoerd. En wij
kregen de opdracht onze luchtafweer te
verplaatsen, zodat eenheden van leger en

marine veilig konden landen," aldus
Van Riper. Woordvoerder Mitchell van het
Pentagon herinnert zich de miraculeuze
herrijzenis van de marine. "fa, maarbij
dergelijke complexe oorlogssimulaties is
volledige wijheid van handelen onmoge-
lijk." Mitchell wijst op een wijdverbreid
misverstand. "ln een oorlogssimulatie
draait het niet om winnen ofverliezen.
Het is een experiment dat moet leiden tot
betere planning en organisatie, en tot het
nemen van weloverwogen beslissingen. "

Als ervaren 'rode' speler had Van Riper
echter nog nooit zulke strihe spelregels
meegemaakt. "fe begint niet met een voor-
af opgestelde conclusie en werkt vervol-
gens met een simulatie naar dat gewenste
resultaat toe," argumenteerde hij.

"Van Riper heeft zichzelftot een soort
'rode' expert gemaakt," was het commen-
taar van een gepensioneerde officier die
vaak tegen Van Riper had gespeeld. "Hij is
a real pain in the ass, maar hij speelt het
spel hard, en daar heeft hij alle reden toe."
Van Riper besloot uiteindelijk zijn bevel
over te dragen en weigerde zljnnaarn aan
de conclusies te verbinden. I

Luitenant-generaal b.d. Paul van Riper


